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2 Bijlages toelichting
3 Regels bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve
4 Bijlages regels
5 Plankaart bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve 

Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve

Gevraagd besluit
De raad besluit het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve ongewijzigd vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met het vast stellen van het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve wordt de splitsing van een agrarisch 
loonbedrijf en een gebruiksgerichte paardenhouderij mogelijk gemaakt. Voor het vestigen van een agrarisch 
loonbedrijf dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hierbij wordt ruimte geboden deze afzonderlijk uit te
voeren met een bijbehorende bedrijfswoning. Tevens wordt hiermee ruimte geboden voor een afzonderlijke 
bedrijfsvoering t.b.v. de gebruiksgerichte paardenhouderij. Dit is in overeenstemming met de toekomstige 
gewenste bedrijfssituatie waarbij deze bedrijfstakken afzonderlijk worden bedreven. Er zijn geen ruimtelijke 
bezwaren tegen dit voornemen, waartoe een bestemmingsplan is opgesteld.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
In het kader van de werkwijze bij het in procedure brengen van bestemmingsplannen is de raad vroegtijdig over 
dit initiatief geïnformeerd.  De volgende stap na de terinzagelegging is dat het bestemmingsplan ter vaststelling 
wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Wat ging er aan vooraf
Er is op 8 juni 2021 een collegebesluit genomen om medewerking te verlenen aan een splitsing van het huidige 
bedrijf aan de Semsweg 5 in De Groeve. Op het perceel Semsweg 5 De Groeve bevindt zich een agrarisch 
loonbedrijf (agrarische dienstverlening en het maaien van grasland inclusief hooiopslag) en een ondergeschikte 
gebruiksgerichte paardenhouderij. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan een agrarische 
bestemming met een bijbehorend bouwvlak. Een loonbedrijf is binnen deze bestemming niet toegestaan.

Het vast te stellen bestemmingsplan voorziet in deze ontwikkeling waarbij deze op 5 juli 2022 als ontwerp aan 
de raad is aangeboden. Het ontwerp bestemmingsplan is vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode is er de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen.  Gedurende deze ter 
inzagelegging zijn er geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend.



Hoe informeren we de inwoners?
De terinzagelegging van het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Zodra uw gemeenteraad besloten heeft over de vaststelling van het bestemmingsplan zullen de (digitale) 
stukken gereed worden gemaakt voor de laatste terinzagelegging en plaatsing op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van deze ter inzage termijn treedt het bestemmingsplan in werking en is 
het onherroepelijk, mits geen beroep en/of verzoek om schorsing is ingediend bij de Raad van State.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Er is sprake van kostenverhaal bij dit initiatief, waartoe een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer is 
gesloten. Initiatiefnemer heeft een planschadeovereenkomst ondertekend, waartoe een eventuele planschade 
claim voor rekening van de initiatiefnemer komt. 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Raadsbesluit nr. 9

Betreft: 

Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Semsweg 5 De Groeve’

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

overwegende dat:

- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Semsweg 5 De Groeve’ vanaf 27 juli 2022 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen,

- Er tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.

Gelet op artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

De raad besluit het bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve, als vervat in de bestanden set met de 
planidentificatie NL.IMRO.1730.BPSemsweg5DG-0401, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen.

Vries, 22 november 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


